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ΘΕΜΑ: Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του
Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018 του PRIMA - Δράση «Χρηματοδότηση φορέων που
συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της
Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA “Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην
περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.04.2005).
2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’/
8.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Β 83), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014).
6. To άρθρο 28 παρ.4 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων … και άλλες διατάξεις»
7. Τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 25.
8. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και ειδικότερα την υποπαράγραφο Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας».
9. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
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Τουρισμού». Την Υ2/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/Β’/2076/22-09-2015).
10.Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31)
11.Την με αριθ. 40023/Υ1/2018 (Β’867) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, με τίτλο: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους
Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων …, της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, … , καθώς και ο ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12.Την με αρ. πρωτ. 221711/Γ2 (ΦΕΚ 731/Υ.Ο.Δ.Δ/30.12.2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
13.Την υπ. αριθ. 5439/85 ΚΥΑ «Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από
αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις κάτωθι κατά σειρά ΚΥΑ: α) 5056/20.5.87, β) 7401/11.5.88, γ) 570/19.1.94 και
δ) 12739/9.10.2000», με την Απόφαση του Γ.Λ.Κ. 2091375/31.12.97, καθώς επίσης και με τους
Νόμους: α) 2579/98 (ΦΕΚ31Α/17.2.98) άρθρο 31, β) 2628/98 (ΦΕΚ151Α/6.7.98) άρθρο 12, γ)
2685/99 (ΦΕΚ 35Α/18.2.99) άρθρο 27 και δ) 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.99).
14.Την υπ.αριθ. 12739/9.10.2000 (ΦΕΚ 1302/Β΄/30.10.2000) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης σχετικά με την «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ.»
15.Tον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης.
16. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01)
17. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2016/C262/01)
18.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
του 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την Ε&Κ (2014-2020) και
την κατάργηση της απόφασης αριθ.1982/2006/ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 26 «Συμπράξεις μεταξύ
δημόσιων φορέων».
19.Την απόφαση (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου
2017 σχετικά με τη συμμετοχή της ‘Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από
κοινού πλείονα κράτη μέλη και ειδικότερα το άρθρο 4 (προϋποθέσεις συμμετοχής της Ένωσης στην
PRIMA, άρθρο 5(3) (συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών στην PRIMA) και άρθρο 6(1)περ.β και
6(5).
20.Την υπ. αριθ. 95637/2017 (ΦΕΚ 2234/Β΄/29-06-2017) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών για συμμετοχή της Ελλάδας στο κοινό πρόγραμμα «Εταιρική Σχέση
για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area) PRIMA, με το ποσό των 10 εκ.€.
21. Την υπ. αριθ. 39987/2018 (ΦΕΚ 943/Β΄/16-03-2018) ΚΥΑ των Αν. Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών και Ανάπτυξης Καθορισμός των εθνικών κανόνων συμμετοχής των
ελληνικών φορέων στην “Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της
Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) –PRIMA σχετικά με
δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών (πολυμερών) ανοικτών και ανταγωνιστικών
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που οργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA ή τα συμμετέχοντα
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κράτη και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων
κρατών.
22.Τη σύσταση του Ιδρύματος PRIMA (PRIMA FOUNDATION) στις 19-06-2017 σύμφωνα με τον ισπανικό
νόμο) με ιδρυτικά μέλη την Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία και έδρα την Βαρκελώνη της
Ισπανίας, (αριθ. εγγράφου 4621/19-06-2017 σε συνδυασμό με το 6753/2-10-2017) και με
φορολογικό αριθ.: G67027904.
23.Την με αρ. πρωτ. 128128/27.07.2017 αίτηση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος ΠΡΙΜΑ (PRIMA
Foundation) για συμμετοχή της Ελλάδας στο Ίδρυμα και ορισμό εκπροσώπου της ΓΓΕΤ στο Διοικητικό
Συμβούλιο και την από 17/1 απόφαση του Δ.Σ., το οποίο ενέκρινε τη συμμετοχή της Ελλάδας και της
Κύπρου στο Ίδρυμα PRIMA.
24.Tην υπ’αριθ.144071/29-12-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία
εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 013/2, με κωδικό
ΜΙS 2017ΣΕ01320010 και προϋπολογισμό 10 εκ.€ για την περίοδο 2018-2028.
25.Την από 06-2-2018 πρόσκληση του PRIMA για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενότητας 2 του
Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018 και τις από 22/01/2018 και 08/02/2018 σχετικές
Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.
26.Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ιδρύματος PRIMA για το έτος 2018, όπως εγκρίθηκε από την Ε.
Επιτροπή στις 24/1/2018, με ημερομηνία έναρξης 7.8.2017 και λήξης 31.12.2018 και ειδικότερα την
Ενότητα 2 (δραστηριότητες που επιλέγονται μετά από ανοικτές, διακρατικές, ανταγωνιστικές
προκηρύξεις του ιδρύματος PRIMA και χρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των
συμμετεχόντων κρατών).
27. Την με αρ.πρωτ. 99113/I4/15.06.2018 (ΑΔΑ: 6Μ8Γ4653ΠΣ-8ΨΧ) Πρόσκληση της Δράσης
«Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA» και τον επισυναπτόμενο σε αυτή
Οδηγό Εφαρμογής.
28.Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η
οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 013/2, με κωδικό
2017ΣΕ01320010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τους Εθνικούς Κανόνες Συμμετοχής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της

Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018 του PRIMA σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.
99113/Ι4/15-06-2018 Απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και Οδηγός Εφαρμογής
της Δράσης “Xρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές
ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMAΕταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (Partnership for
Research and Innovation in the Mediterranean Area) για τη δεκαετία 2018-2028», όπως ισχύει, ως
εξής:
Α) Επιλέξιμοι δικαιούχοι – θεματικές περιοχές
Οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων της
Ενότητας 3 της ως άνω υπ’ αριθ. 99113/Ι4/15-06-2018 Απόφασης (Οδηγός Εφαρμογής Δράσης), όπως
ισχύει, ήτοι (α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων β) επιχειρήσεις γ) λοιποί φορείς, μπορούν
να συμμετέχουν στην υποβολή προτάσεων διακρατικών συνεργατικών έργων στο σύνολο των
θεματικών περιοχών και υπο-περιοχών της πρόσκλησης του PRIMA για την Ενότητα 2 του Ετήσιου
Προγράμματος Εργασιών 2018 (http://prima-med.org/).
Η υποβολή των προτάσεων (συμπράξεις φορέων των συμμετεχόντων κρατών) γίνεται αποκλειστικά στο
Ίδρυμα PRIMA το οποίο φέρει την ευθύνη για τη διενέργεια της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’αριθμ 2017/1324 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
εξειδικεύονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών για το 2018.
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Β) Επιλέξιμες δραστηριότητες – επιλέξιμες δαπάνες
α)Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις (οικονομικές δραστηριότητες)
i) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014)
ii) Δραστηριότητες προώθησης της καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014),
iii) Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014).
β) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί
έρευνας και διάδοσης γνώσεων στην περίπτωση μη οικονομικών δραστηριοτήτων
i) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας
ii)Δραστηριότητες κινητικότητας
γ) Υποστηρικτικές δραστηριότητες επιλέξιμες και για τις δύο κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων
i) Ενέργειες δημοσιότητας, προβολής του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων του (στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό)
ii) Ενέργειες συντονισμού, μόνο στην περίπτωση που ο Έλληνας εταίρος είναι Συντονιστής του
διακρατικού συνεργατικού έργου.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και οι επιλέξιμες δαπάνες ανά τύπο δραστηριότητας και δικαιούχου
αναλύονται περαιτέρω στις Ενότητες 4 και 5 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης και στα σχετικά
παραρτήματα αυτού.
Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης αποτελούν υποχρεωτικές δραστηριότητες για κάθε
Έλληνα εταίρο του διακρατικού συνεργατικού έργου.
Γ) Διαθέσιμη δημόσια δαπάνη – προϋπολογισμός και διάρκεια έργων
Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας
απόφασης ανέρχεται σε 2.000.0000 εκ. €. για το σύνολο των θεματικών περιοχών της πρόσκλησης του
PRIMA για την Ενότητα 2 και χρηματοδοτείται από το έργο με κωδικό 2017ΣΕ01320010 της ΣΑΕ 013/2
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
H δημόσια χρηματοδότηση ανά έργο διεθνούς συνεργασίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 400.000 €
για το σύνολο των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό
αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 500.000€ στην περίπτωση που Έλληνας εταίρος
αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.
Δ) Προκαταρκτικός έλεγχος
Παράλληλα με την υποβολή των προτάσεων στο ίδρυμα PRIMA, στοιχεία για την πρόταση
υποβάλλονται σε κάθε στάδιο και στη ΓΓΕΤ.
Η υποβολή πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της
υποβολής των προτάσεων στο Ίδρυμα PRIMA και περιλαμβάνει πληροφορίες για το τμήμα του φυσικού
αντικειμένου που θα εκτελέσει ο Έλληνας εταίρος, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου και τα
οφέλη για τον ίδιο, τη χώρα και την περιοχή της Μεσογείου γενικότερα.
Ειδικότερα και όσον αφορά στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:

Α’ Φάση υποβολής προτάσεων
Β’ Φάση υποβολής προτάσεων

Προθεσμία υποβολής πρότασης
στο PRIMA
27 Μαρτίου 2018
4 Σεπτεμβρίου 2018

Προθεσμία υποβολής στοιχείων στη
ΓΓΕΤ
12 Απριλίου 2018
18 Σεπτεμβρίου 2018

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο PRIMA παρατείνεται αντίστοιχα
και η προθεσμία υποβολής σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
είναι αργία, η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική
ηλεκτρονική φόρμα.
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Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα
http://prima.gsrt.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εγγραφή στην πλατφόρμα.
Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα υποβολής καθώς και για την υποβολή
ερωτημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
«primaApp[at]gsrt.gr».
Κάθε Έλληνας εταίρος υποβάλλει χωριστό έντυπο με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου ο οποίος
θα πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή, καθώς και για την πληρότητα των
στοιχείων.
Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες στη ΓΓΕΤ προτάσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τον προκαταρκτικό
έλεγχο επιλεξιμότητας των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στις συμπράξεις σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Ενότητα 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.
2. Μετά το πέρας της αξιολόγησης σε επίπεδο PRIMA η ΓΓΕΤ θα εκδώσει απόφαση με τον προσωρινό
κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν εντός της προθεσμίας που
θα προσδιορίζεται στη σχετική εγκριτική επιστολή Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην Ενότητα 7.2 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.
3. Η χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων στο πλαίσιο των διακρατικών έργων που θα επιλεχθούν
προς χρηματοδότηση στην Ενότητα 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018 του PRIMA, διέπεται
από την παρούσα απόφαση και την ως άνω υπ’ αριθ.99113/Ι4/15-06-2018 Απόφαση, όπως ισχύει, στην
οποία περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες υποβολής και έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, οι
επιλέξιμες δαπάνες, το χρηματοδοτικό σχήμα, ο τρόπος καταβολής της δημόσιας δαπάνης, η
διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ
http://www.gsrt.gr
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τα παρακάτω στελέχη του Τμήματος Ε.
Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας της ΓΓΕΤ:
- Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr
-Κα Δημητροπούλου Σοφία, τηλ: 210 7458187, e-mail: s.dimitropoulou[at]gsrt.gr

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας

Δρ. Μ. Κυπριανίδου

ΣΥΝ: Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA:
«Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και
χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο
PRIMA κρατών»

Πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το PRIMA είναι μια
πρωτοβουλία του άρθρου 185
της Συνθήκης Λειτουργίας της
E.E. και συγχρηματοδοτείται
από τον «Ορίζοντα 2020», το
Πρόγραμμα Πλαίσιο της E.E.
για την Έρευνα και την
Καινοτομία

Τίτλος
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
[ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:]
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Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ι .1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Δράση
Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά)
Proposal Title (Αγγλικά)
Ακρωνύμιο Πρότασης
(Proposal Acronym)
Διάρκεια (μήνες) 1
Θεματικός Τομέας2

(Επιλογή από λίστα)

Υπο-τομέας (topic)2

(Επιλογή από λίστα)

Περίληψη Πρότασης (Ελληνικά)

Proposal Abstract (Αγγλικά)

(έως 4.000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των
κενών)
(έως 4.000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των
κενών)

Λέξεις κλειδιά3

Keywords

Ι.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ι.2.1 Στοιχεία Ταυτότητας Φορέα4
Α/Α Φορέα
Συντονιστής
5
Είδος Φορέα
(Επιλογή από λίστα)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία Φορέα
Συντομογραφία Φορέα

1

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να είναι έως
σαράντα οκτώ (48) μήνες.
2
Οι Θεματικές περιοχές και υπο-περιοχές είναι αυτές που αναφέρονται στην αντίστοιχη πρόσκληση
του PRIMA για την Ενότητα 2.
3
Λέξεις ή φράσεις κλειδιά ως προς το περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου (έως 10 πεδία)
4
Επωνυμία Φορέα, Διακριτικός Τίτλος, Ημερ/νία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ.
5
(α) Επιχείρηση (β) Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (γ)Λοιποί φορείς που
αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
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Διακριτικός Τίτλος Φορέα
Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα

Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΧΩΡΑ
Ημερομηνία Ίδρυσης
Νομική Μορφή
Μέγεθος Επιχείρησης6
Κύρια Δραστηριότητα
Οργανισμού έρευνας και
διάδοσης γνώσεων 7
Εάν η απάντηση στην
προηγούμενο ερώτηση είναι
”Άλλη“ προσδιορίστε
Δημοτική - Τοπική Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Πόλη
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Fax
Ιστοχώρος (Website)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)
Άλλη Ηλεκτρονική Διεύθυνση
(e-mail)

(Επιλογή από λίστα)

(επάγεται)
(Επιλογή από λίστα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
(Επιλογή από λίστα)

Ι.2.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας σχετιζόμενο με το Έργο
Φορέας
Κύριος
Κ.Α.Δ. 8
Κ.Α.Δ.
(Επιλογή
Επιχείρησης από
λίστα)

Ημερομηνία
Προσθήκης

6

Αφορά μόνο τις Επιχειρήσεις. Μικρή/Μεσαία/Μεγάλη (επάγεται από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί
στον Πίνακα Ι.4.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχειρήσεις). Το μέγεθος της επιχείρησης θα
επιβεβαιωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
Ο ορισμός της ΜΜΕ είναι σύμφωνος με το Παράρτημα I του ΕΕ 651/2014 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης)
7
Αφορά μόνο τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.
- Δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων
πόρων;
- Ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση;
- Ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για
παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοιχτής πρόσβασης
- Άλλη
8
Συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή.
Δεν απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση.
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Ι.2.3 Βασικά Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης Έργου - Στοιχεία Παραρτήματος το οποίο
Υλοποιεί το Έργο
Φορέας
Δημοτική - Τοπική
Οδός - Αριθμός
Ταχ.
Πόλη
e-mail
Κοινότητα
Κωδικός
(Επιλογή από λίστα) (Επιλογή από λίστα)

Ι.2.4 Δραστηριότητα Λοιπών Φορέων που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας
και διάδοσης γνώσεων9
Φορέας
Ο φορέας ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ
του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα,
Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται
από το Κράτος και
δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Η κύρια δραστηριότητά του είναι μη οικονομική, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την έννοια
Κρατικών Ενισχύσεων 2016/C262/01
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Υπάρχει στο Καταστατικό του πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις
βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού
ανοικτής πρόσβασης
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Τυχόν κέρδη από το ερευνητικό έργο θα επανεπενδύονται στις κύριες μη οικονομικές
δραστηριότητες του Φορέα
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή
λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών
δραστηριοτήτων του φορέα
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο
συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εκκρεμεί εις βάρος του Λοιπού Φορέα που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμός έρευνας και
διάδοσης γνώσεων εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής
για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης
Ι.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ10
Ι.3.1 Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
9

Αν η απάντηση σε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι ΟΧΙ, θα πρέπει ο δυνητικός δικαιούχος να
επιστρέψει στην καρτέλα Ι.2.1 και να δηλώσει ορθά το είδος του φορέα στον οποίο ανήκει,
εξετάζοντας εάν ο φορέας είναι επιχείρηση.
10
Επωνυμία Φορέα, Διακριτικός Τίτλος, Ημερ/νία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ.
Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής PRIMA 2018
Παράρτημα Ι (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
Έκδοση 1.0 Ιούνιος 2018

5

ΑΔΑ: ΩΜΖ04653ΠΣ-ΡΝΤ

Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Α.Φ.Μ.
Δημοτική – Τοπική
Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Fax

V.A.T.

Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Ι.3.2 Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Θέση στον Φορέα
Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
Fax
e-mail
Ι.3.3 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Θέση στον Φορέα ή
Είδος Συνεργασίας
με τον Φορέα
Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Fax

Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
Ι.4.1 Στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων11
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Α.Φ.Μ. Μετόχου
Δ.Ο.Υ.

11

V.A.T.

Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ενδείκνυται
να καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% ή οι
πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι. Επιχείρηση που στο
μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει το Δημόσιο ή Δημόσιος φορέας συμπληρώνει το ΑΦΜ του
εποπτεύοντος υπουργείου ή του δημόσιου φορέα αντίστοιχα. Για τις ατομικές επιχειρήσεις όπου
στοιχεία Μετόχου δηλώνονται τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.
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Χώρα Εγκατάστασης /
Διαμονής
Ποσοστό Συμμετοχής
(%)
Θέση Εταίρου ή Μετόχου
στον Φορέα
Είδος Προσώπου
(Μετόχου)
Επώνυμο ή Επωνυμία
Όνομα
Α.Φ.Μ. Νομίμου
Εκπροσώπου
Χώρα Εγκατάστασης /
Διαμονής Νομίμου
Εκπροσώπου
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Fax
email

Φυσικό Πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο

V.A.T. Νομίμου
Εκπροσώπου
Έτος Ίδρυσης
Επιχείρησης

Ι.4.2 Συμμετοχές Φορέα ή Εταίρου ή Μετόχου σε άλλες Επιχειρήσεις 12
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Έτος Ίδρυσης
Επιχείρησης
Αντικείμενο Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής
(%)
Θέση Φορέα ή Μετόχου
στην Επιχείρηση
Ι.4.3 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore) 13
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Συνδεδεμένη Επιχείρηση
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
V.A.T.
ΧΩΡΑ
Περίοδος Αναφοράς
(Επιλογή από λίστα)
Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών
Ι.4.4 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)14
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
V.A.T.
ΧΩΡΑ
12

Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά τους μετόχους που δηλώθηκαν
στην καρτέλα Ι.4.1. και κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% σε άλλες επιχειρήσεις.
13
Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις.
14
Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις.
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Περίοδος Αναφοράς
Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών

(Επιλογή από λίστα)

Ι.4.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχειρήσεις
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
2015
Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)
Σύνολο Ετήσιου Ισολογισμού (€)
Αριθμός Απασχολούμενων (σε ΕΜΕ)

2016

2017

1. Εάν η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη (σύμφωνα με τον ορισμό της ΜμΕ) να συμπληρωθούν τα πεδία
με στοιχεία από τους αντίστοιχους ενοποιημένους ισολογισμούς. Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία
συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜμΕ. Σε περίπτωση που
το Δημόσιο κατέχει άνω του 25% μίας επιχείρησης, τότε αυτή θεωρείται Μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση
εισάγεται το πλήθος των εργαζομένων σε ΕΜΕ του Δημοσίου. Για την Ελλάδα δύναται να εξαχθεί από
τον ιστοχώρο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου όπου τον 12/2015 είχε
καταγραφεί στα 566.913 μισθωτών.
2. Αν η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης είναι πριν την 1/1/2015 υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση
των στοιχείων του 2015, 2016 και του 2017.
3. Αν η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης είναι πριν την 1/1/2016 υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση
των στοιχείων του 2016 και του 2017. Για το 2015 συμπληρώνεται τιμή μηδέν (0).
4. Αν η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης είναι εντός του 2016 (από την 1/1/2016 και έως την
31/12/2016) τότε υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση μόνο των στοιχείων 2017. Για τα έτη 2015 και 2016
συμπληρώνεται τιμή μηδέν (0).
5. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με βιβλία όχι Γ΄ Κατηγορίας να συμπληρωθούν τα πεδία των ετών 2015,
2016, 2017 ως ακολούθως: Σύνολο Ετήσιου Ισολογισμού = Συνολικός κύκλος εργασιών.
6.Σε άλλες περιπτώσεις, δύναται να συμπληρώνονται ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία (κατά την κρίση του
δυνητικού δικαιούχου).
7.Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση της Δράσης τα δυνητικά εντασσόμενα έργα θα
κληθούν να υποβάλλουν τα Δικαιολογητικά για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
VII). Επιπλέον, «Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης από την
ΓΓΕΤ, εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε στοιχεία που δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα ή την αξιολόγηση της
Αίτησης Χρηματοδότησης (π.χ. μέγεθος επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα I του ΕΕ Καν 651/2014),
αυτά διορθώνονται από τη ΓΓΕΤ σύμφωνα με τα προκύπτοντα εκ του φακέλου αληθή στοιχεία.
Ι.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ι.5.1 Ανάκτηση Προηγούμενης Ενίσχυσης - Προβληματική Επιχείρηση15
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης εκτέλεση
προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις;
Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης
Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΚ 651/2014
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της αναλυτικής πρόσκλησης της
Δράσης);
Εάν Ναι, επεξηγήσεις (προαιρετικά)
15

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Βλ. Παραρτήματα IV και XIΙ του Οδηγού Εφαρμογής.
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Η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση Διάσωσης ή
αναδιάρθρωσης;
Εάν Ναι, επεξηγήσεις (προαιρετικά)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΙΙ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΙ.1.1 Αναλυτικά Στοιχεία του Έργου ως προς το Φυσικό Αντικείμενο και τις
Επιπτώσεις16
1.1.α Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου
1.1.β Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
1.1.γ Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων
1.1.δ Αναμενόμενα Αποτελέσματα
1.1.ε Τεκμηρίωση οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
1.1.στ Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας
1.1.ζ Περιγραφή δραστηριοτήτων, ερευνητικών ενδιαφερόντων/ εμπειρίας φορέα και
διαθέσιμου εξοπλισμού/υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν
1.1.η Συνοπτική Περιγραφή της σύμπραξης του διακρατικού συνεργατικού έργου
1.1.θ Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων τυχόν υπεργολάβου

ΙΙ.1.2 Πίνακας Ενοτήτων Εργασίας
Α/Α

Τίτλος
Ενότητας
Εργασίας

Κατηγορία
Δραστηριότητας17

Ανθρωπο
μήνες18

Έναρξη
(μήνας)
19

Τέλος
(μήνας)
20

Προϋπολογισμός

Δημόσια Δαπάνη

16

Σε κάθε πεδίο, παρακαλούμε συμπληρώστε κείμενο έως 4000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των
κενών.
17
ΒΑΣ: Βασική έρευνα, ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα , ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25)
ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (Άρθρο 25),
ΚΑΙΝΜΜΕ: Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (Άρθρο 28),
ΕΚΘΜΜΕ: Ενισχύσεις για Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (Άρθρο 19)
ΚΙΝ: Δραστηριότητες κινητικότητας (μόνο για Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
ΣΥΝΤ: Δραστηριότητες συντονισμού (μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι συντονιστής του
διακρατικού συνεργατικού έργου)
18
Ενδεικτικά συμπληρώνονται οι ανθρωπομήνες που αναλογούν στην Ενότητα Εργασίας
19
Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που ξεκινά η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ. 1 ος μήνας)
20
Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να λήξει η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ.
36ος μήνας)
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(Επιλογή
από
λίστα)

ΙΙ.1.3 Πίνακας Παραδοτέων
Α/Α

Τίτλος
Παραδοτέου

Σύντομη
Περιγραφή

Είδος
Παραδοτέου21

Ενότητα Εργασίας

(Επιλογή από
λίστα)

(Επιλογή από
λίστα)

ΙΙ.1.4 Σύνθεση Κύριας Ερευνητικής Ομάδας23
Επώνυμο
Όνομα
Ειδικότητα

Μέσο Κόστος ανά
α/μ

Παράδοση (μήνας)22

α/μ απασχόλησης
(ΙΠΑ)

ΙΙ.1.5 Προσαύξηση Ποσοστού Ενίσχυσης για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:
- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ ή πραγματοποιείται σε
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή σε ένα κράτος μέλος και σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της
συμφωνίας ΕΟΧ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων
δαπανών,
ή
- μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι
οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής
πηγής;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΙΙ.1.6 Χρηματοδότηση Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων

21

Έκθεση, Δημοσίευση, Πιλοτική κατασκευή, Πρότυπο, Λογισμικό, Ιστότοπος, Μελέτη ως αποτέλεσμα
συμβουλευτικής υπηρεσίας, Μελέτη Σκοπιμότητας, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορική έκθεση, Άλλο
22
- Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να παραδοθεί το παραδοτέο, που δεν μπορεί
να ξεπερνά το πέρας της αντίστοιχης Ενότητας Εργασίας
23
Αν πρόκειται για έκτακτο προσωπικό, δηλώστε στα πεδία Επώνυμο, Όνομα «νέα θέση εργασίας» και
συμπληρώστε την ειδικότητα.
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Η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Οργανισμού από το έργο αφορά την κύρια
δραστηριότητά του που είναι μία εκ των:
α. δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων
ανθρώπινων πόρων;
β. ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση;
γ. ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς
διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων,
δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοιχτής πρόσβασης;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Το σύνολο των τυχόν κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης (π.χ. ερευνητική
συνεργασία) επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της
ερευνητικής υποδομής που είναι μια εκ των (α), (β) ή (γ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εκκρεμεί εις βάρος του Ερευνητικού Οργανισμού εκτέλεση προηγούμενης απόφασης
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές
ενισχύσεις;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης
Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή
λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών
δραστηριοτήτων του φορέα
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο
συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΙΙ.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΙΙ.2.1 Ανάλυση Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπάνης
ΕΡ1 - Δαπάνες προσωπικού24
Συνολική Δαπάνη (€)

ΕΡ2 - Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων
Περιγραφή
Α/Α

Τεκμηρίωση
Αναγκαιότητας

Έτος
κτήσης

Κόστος
Αγοράς
(€)

Διάρκεια
Απόσβεσης
(μήνες)

Αξία
απόσβεσης
(€)

Σύνολο
ΕΡ3 - Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
συμβουλευτικές υπηρεσίες25
24

Συμπληρώνεται η συνολική δαπάνη προσωπικού του φορέα. (μία τιμή). Ειδικότερα, συμπληρώνεται
η εκτιμώμενη μέση Τιμή Α/μήνα ώστε η συνολική δαπάνη προσωπικού να προκύπτει ως το γινόμενο
Τιμή Α/μήνα x Α/μήνες. Στο πεδίο «Ειδικότητα» συμπληρώνονται (ως κείμενο) όλες οι ειδικότητες των
μελών που θα συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα.
25
Περιλαμβάνει δαπάνες από ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω
σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. Ο
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Α/Α

Περιγραφή

Τεκμηρίωση
Αναγκαιότητας

Επωνυμία υπεργολάβου/
παρόχου υπηρεσιών

Δαπάνη
(€)

Σύνολο
ΕΡ4 - Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 26
Συνολική Δαπάνη (€)
ΕΜΕΟ - Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες27
Συνολική Δαπάνη (€)

ΜΕ1 - Δαπάνες για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
Α/Α

Δαπάνη
(€)

Περιγραφή28

Σύνολο
ΚΑ1 - Δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ29
Α/Α

Δαπάνη
(€)

Περιγραφή

Σύνολο
ΕΚ1 - Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις30
Α/Α

Περιγραφή

Δαπάνη
(€)

υπεργολάβος/πάροχος υπηρεσιών ονοματίζεται κατά την υποβολή της πρότασης (εφόσον είναι
γνωστός). Η ανάθεση υποεργολαβίας επιτρέπεται έως το 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
26
Περιλαμβάνονται δαπάνες ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλωσίμων, αμοιβής ορκωτού λογιστή/ελεγκτή.
Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου είναι επιλέξιμες μόνο για
επιχειρήσεις και έως 5% του προϋπολογισμού του φορέα.
27
Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν μόνο τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Στη βάση
υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται τυχόν δαπάνες για υπεργολαβία.
28
Συμπληρώνεται το αντικείμενο της μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας
29
Οι δαπάνες καινοτομίας (ΚΑ1) περιλαμβάνουν: Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες
απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης και Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομία. Είναι
επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜμΕ και για τους ερευνητικούς
οργανισμούς. Δεν είναι επιλέξιμες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
30
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜμΕ και υπό
την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του
επιχορηγούμενου έργου.
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Σύνολο
ΚΙΝ: Δαπάνες κινητικότητας (μόνο για Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
31

Α/Α

Δαπάνη
(€)

Περιγραφή
Σύνολο

ΣΥΝ: Δαπάνες συντονισμού
Α/Α

32

Περιγραφή

Δαπάνη
(€)

Σύνολο
Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για κάθε φορέα στην
Κατηγορία Δαπάνης ΜΕ1 (Δαπάνες για Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας) θα πρέπει να είναι ίσο με το
ποσό που έχει δηλωθεί στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων ΜΤΣ στην καρτέλα ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στην Κατηγορία
Δαπάνης ΚΑ1 (Δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ) θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που έχει
δηλωθεί στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων ΚΑΙΝΜΜΕ στην καρτέλα ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στην Κατηγορία
Δαπάνης ΕΚ1 - Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που
έχει δηλωθεί στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων ΕΚΘΜΜΕ στην καρτέλα ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στην Κατηγορία
Δαπάνης ΚΙΝ - Δαπάνες κινητικότητας και στην κατηγορία ΣΥΝ-Δαπάνες συντονισμού θα πρέπει να είναι
ίσο με το ποσό που έχει δηλωθεί στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων ΚΙΝ και ΣΥΝ αντίστοιχα στην καρτέλα
ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
ΙΙ.2.2 Προϋπολογισμός ανά Ενότητα Εργασίας και Κατηγορία Δραστηριότητας
Ενότητα
Κατηγορία
ΠροϋπολοΔημόσια
Ένταση Ενίσχυσης35
Εργασίας
Δραστηριότητας33
γισμός
Δαπάνη34
(Επιλογή
από λίστα)

(Σύνολο έργου)

ΙΙ.2.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπάνης 36
31

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων υπό
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής.
32
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι συντονιστής του
διακρατικού συνεργατικού έργου και αναφέρονται ως διακριτή κατηγορία δαπανών μόνο στην
περίπτωση Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων.
33
Η Κατηγορία Δραστηριότητας για κάθε Ενότητα Εργασίας επάγεται από τον πίνακα ΙΙ.2.4 ”Πίνακας
Ενοτήτων Εργασίας“
34
Η Δημόσια Δαπάνη επάγεται αυτόματα από το σύστημα
35
Η Ένταση Ενίσχυσης υπολογίζεται από το σύστημα σε σχέση με την κατηγορία δραστηριότητας, το
είδος του φορέα και το μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τον ΕΕ 651/2014)
36
Πληροφοριακός Πίνακας, ο οποίος επάγεται από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον Πίνακα ΙΙ.2.1
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Κατηγορία Δαπάνης

Σύνολο Επιλέξιμου
Προϋπολογισμού

Επιλέξιμη Δημόσια
Δαπάνη

Σύνολο

ΙΙΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΙΙΙ.1. ΔΕΙΚΤΕΣ
ΙΙΙ.1.1 Δείκτες Εκροής της Δράσης37

01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται38
02: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται39
03: Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται40
04: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
(νοείται ερευνητικούς οργανισμούς και αφορά συνεργατικά έργα και όχι
υπεργολαβία) 41
05: Αριθμός διακρατικών έργων PRIMA στα οποία συμμετέχουν ελληνικοί
φορείς
06:Αριθμός οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσης που συμμετέχουν
συμμετέχουν σε διακρατικά συνεργατικά έργα του PRIMA
07:Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων,
μεταδιδακτόρων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας στο
πλαίσιο του PRIMA
08:Αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ, ερευνητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες
κινητικότητας στο πλαίσιο του PRIMA
09: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε
διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) 42
10: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της
δράσης43
Ανάλυση του Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπάνης. Στον Πίνακα αυτό αθροίζονται οι Π/Υ ανά
Κατηγορία Δαπάνης.
37
Επεξήγηση των δεικτών εκροής δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης. Συμπληρώνονται οι
τιμές-στόχοι των εξής δεικτών σε επίπεδο έργου.
38
01: Αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο
39
05: Aριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (από την ημερ/νία ίδρυσης- ως νέα εκλαμβάνεται η
επιχείρηση που δεν υπήρχε πέντε χρόνια πριν από την ημερ/νία υποβολής της Αίτησης
Χρηματοδότησης)
40
03: Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται = Μεικτές νέες θέσεις εργασίας που δεν
προϋπήρχαν (μπορεί να πάρει και μηδενική τιμή)
41
04: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα (νοείται ερευνητικούς
οργανισμούς και αφορά συνεργατικά έργα και όχι υπεργολαβία)
42
09: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με
αξιολόγηση (peer reviewed), (μπορεί να πάρει και μηδενική τιμή)
43
10: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης (μπορεί να πάρει
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11: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο
της δράσης44
12: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης45
ΙΙΙ.1.2 Τήρηση Εθνικών και Ενωσιακών Κανόνων
Φορέας
(Επιλογή από λίστα)
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη
διάχυση των αποτελεσμάτων
Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και
συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών
ΝΑΙ/ΟΧΙ
κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης.
Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν
στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και
ΝΑΙ/ΟΧΙ
να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.
Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του ν.1599/1986 (Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των
στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα
περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος της
Πρόσκλησης για την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης. Ανακρίβεια στοιχείων
που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.

και μηδενική τιμή)
11: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης (μπορεί να
πάρει και μηδενική τιμή)
45
12: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης (μπορεί να πάρει και μηδενική
τιμή)
44
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